Onderhoud 2019
Voor het onderhoud van het kerkgebouw is een 6-jarig onderhoudsplan
vastgesteld. Om het plan uit te voeren is een instandhoudingsubsidie
aangevraagd. Deze subsidie is een
tegemoetkoming in de kosten voor
het reguliere onderhoud van de kerk
als rijksmonument. Dit betreft voornamelijk schilder- en herstelwerk. Er
is door het rijk een subsidie toegezegd van totaal € 42.000,00. Door
de gemeente Borsele wordt nog een
aanvullend subsidie verstrekt. De
subsidiebijdragen zijn bij lange niet
voldoende om alle kosten te dekken.

Kerkenraad komt dringend leden te kort!
De totale kosten van het plan zijn
begroot op € 148.000,00.
Daarnaast moet ook de tuinmuur
rond de kerk nog hersteld worden.
De tuinmuur is geen onderdeel van
het monument. Deze kosten komen
volledig voor rekening van onze kerk.
De opbrengst van de rommelmarkt
2017 is bestemd voor het herstel van
de tuinmuur. Deze opbrengst is te
gering om de kosten van herstel te
betalen. Wij hebben daarom bij de
gemeente Borsele een verzoek ingediend voor een bijdrage in de herstelkosten.

JOH A N N E S DE DO P ER K ER K

De kerkenraad heeft een onaanvaardbaar laag aantal leden. De leden die
er zijn krijgen steeds meer hooi op hun vork. Dat wil niet zeggen dat de
leden geen nee durven te zeggen, maar sommige zaken moeten gewoon
doorgaan. Dit gaat echter zijn tol eisen. Door het ontbreken van voldoende
kerkenraadleden wordt het steeds moeilijker om alle taken goed te
vervullen.
Onze kerkelijke gemeente is afhankelijk van een goed functionerende
kerkenraad.
Vanaf januari hebben we slechts 4 leden en 5 vacatures. Er komt veel werk
neer op dezelfde personen.
Met andere woorden: ER MOET ECHT IETS GAAN GEBEUREN.
De kerkenraad doet herhaalde pogingen om mensen individueel te
benaderen, maar veel mensen hebben geen tijd of willen wel wat hand
en spandiensten verrichten, maar geen ouderling, diaken, of een andere
functie binnen de kerkenraad bekleden.
Er is wel begrip voor het probleem, maar er wordt niets opgelost.

M i j n ke rk
Onz e ke rk

Met de kerk bedoelen we ook de gemeenschap van mensen die in
vieringen en levenshouding uiting wil geven aan haar geloof. Dan spreken
we over kerk als (kerkelijke) gemeente.
Die gemeenschap is gelukkig ook nog plaatselijk aanwezig en actief. Naast
de geregelde zondagse diensten, wordt in bezoek en kringwerk naar elkaar
omgezien. Daarnaast biedt de kerkelijke gemeente op ’s-Heer Abtskerke
geregeld gastvrij onderdak aan de kleine Roemeens-orthodoxe gemeente,
waarvan de leden wonen en werken in de regio Zeeland-West-Brabant.
Met andere kerkelijke gemeenten bundelen diakenen hun krachten
om, via collectegelden, steun te verlenen b.v. aan Clara’s Hofje in Goes,
pastoraat en praktische hulp, geboden aan zeevarenden, via Mission to
Seamen, gevestigd in Vlissingen en Zeeland voor Pakistan.

Beste mede gemeenteleden wij zijn met z’n allen verantwoordelijk voor het
in standhouden van onze kerkelijke gemeente. Om de ernst van de situatie
een beetje te schetsen volgt hierna een opsomming van de vacatures. Dus
als u zich geroepen voelt te helpen om weer een volwaardige kerkenraad
te krijgen, neem dan contact op om u aan te melden als ambtsdrager.
Natuurlijk hoeft u het niet alleen te doen, krijgt u alle informatie en de
toerusting die u nodig heeft. In principe is deze zaak weggelegd voor ieder
gemeentelid!
In 2019 wordt het volgende onderhoud uitgevoerd:
Schilderwerken:
• Gootlijsten buitenwerk
• Deuren noord- en zuidzijde binnenzijde
• Kozijn en raam toiletruimte
• Alle buitenmuur ankers opnieuw
voorzien van nieuwe verﬂaag
• Pleisterwerken en schilderen bij
preekstoel, in zijbeuk en bij vaste
deuren.
• Kruis koorsluiting. Het kruis op
koorsluiting wordt met een hoogwerker verwijderd. Daarna wordt
het kruis voorzien van een nieuwe
verﬂaag. De windvaan wordt opnieuw verguld.

Bouwkundig:
• Muurlood tussen schip en koor en
boven zuidaanbouw herstellen.
• Nokvorsten alle dakvlakken herleggen
• Verspreid voegwerkherstel. Dit betreft voegwerk van de rollaag noordtransept. Aan de westzijde een
gedeelte van het dakvlak herstellen
en de stenen inboeten
• Gootsolderingen zuidaanbouw
herstellen
• Schoorsteenscheur herstellen en
bovenzijde schoorsteen opnieuw
voegen
• Afzaten steunbeer noordgevel schip
opnieuw voegen

Ook dat is kerk, zoals ze in wezen is bedoeld: de liefde van Christus,
zichtbaar maken in de samenleving van vandaag. Kerk komt
van het Griekse woord kuriake. Dat betekent: de Heer (kurios)
toebehorend. Deze oorspronkelijke betekenis van kerk laat zien dat de
eigendomsverhoudingen precies andersom liggen. Niet de kerk is van ons,
maar wij zijn van de Heer, kuriake.

Samenstelling Kerkenraad
Ouderling
Ouderling-kerkrentmeester
Diaken

1 + 2 vacatures
2 + 1 vacature
1 + 2 vacatures

Totaal

4 + 5 vacatures

Het thema van kerkbalans dit jaar klinkt nogal
bezitterig: ‘Jouw kerk, mijn kerk, onze kerk’.
Van wie is de kerk eigenlijk? En als we het
woordje kerk gebruiken, waar hebben we het
dan over?
Met de kerk bedoelen we als eerste het gebouw
dat staat op een bepaalde plek. Dan zegt u:
dat is toch maar mooi onze kerk, middenin het
dorp, op de Kerkring.
Dat deze kerk in zo’n goede conditie is, komt
mede door uw inzet, als dorpsbewoner, al dan
niet lid van de kerk. Prachtig, die vaak ‘dorpsbreed’
gebundelde kracht en betrokkenheid, houden zo!

Die manier van leven, liefdevol, open en
betrokken op medemensen, blijft kostbaar.
Daarin kunnen mensen als u en ik elkaar
vinden en sterk maken. Dan is de cirkel ook
rond. Dan kunnen we met enthousiasme en
herkenning spreken over: jouw kerk, mijn
kerk, onze kerk!
Een mooi motto voor kerkbalans 2019.
Doet u dit jaar weer mee?

2019

Ds Egbert Rietveld

Federatie ‘Rond de Zwake’
Deze federatie wordt gevormd door de
gemeenten van Oudelande, Hoedekenskerke
Nisse, Driewegen-Ovezande-Ellewoutsdijk,
en ’s-Heer Abtskerke.
Samenwerking is noodzakelijk geworden.
Door vermindering van het aantal actieven
in de kerk zijn we genoodzaakt keuzes te
maken. We kunnen niet alles. Meer dan ooit
is het nodig dat we prioriteiten stellen en de taken binnen de
gemeente daarop afstemmen.
Er wordt binnen de federatie door de diakenen, kerkrentmeesters
en federatiekerkenraden samengewerkt op vele gebieden. Waar we
kunnen ondersteunen we elkaar. Resultaat hiervan zijn de gezamenlijke
Openluchtdienst, de Regiodienst en de Federatiediensten zoals de
Startdienst van eind september hier in de kerk. In de federatiediensten
van 2018 en 2019 is besloten de collecten te bestemmen voor het project
“Zeeland voor Pakistan”.
Gezamenlijke diensten leveren een ﬁnanciële besparing op, maar dat
mag niet de belangrijkste reden zijn om gezamenlijk te vieren. De
gezamenlijke diensten hebben een belangrijke functie als het gaat om
gemeenteopbouw: dat wij elkaar leren kennen en waarderen als leden van
de gemeente van Christus en samen ons geloof beleven. Dit geldt voor
jong en oud: dat we vertrouwd worden met elkaar, het ﬁjn vinden elkaar
te zien en de verschillen in onze manieren van doen niet beschouwen
als een bedreiging van onze eigen gewoonten, maar als verrijkende
mogelijkheden.
Verbondenheid kan groeien door elkaar regelmatig te zien.
Onze gemeenten tellen veel leden die zo lang als mogelijk, willen
vasthouden aan wat is. Maar we moeten ons bewust zijn van onze
verantwoordelijkheid voor elkaar als ambtsdragers: dat het werk in de
gemeente geen last wordt waaronder mensen gebukt gaan.
Als het schooltje moet sluiten of het dorpshuis dichtgaat, wordt de
leefbaarheid steevast in het geding gebracht. Maar als een kerk ermee
ophoudt, is er hoogstens interesse voor het gebouw. Wanneer de
geloofsgemeenschap verdwijnt, is dat een verarming voor het dorp.
De kerk is het aanzicht, het ‘plaatje’ van het dorp. Het gebouw is een plek
waar mensen elkaar ontmoeten.
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Gerard
Voor iedereen heeft de
kerk en/of gemeente
een eigen betekenis.
Als ik vanuit mijn
huis naar de schapen
kijk zie ik op de
achtergrond boven de
bomen het silhouet
van de prachtige
kerktoren uit de 14e
eeuw van ons dorp.
Meestal denk ik dan,
‘ wat hebben we het
in ’s-Heer Abtskerke
getroffen met zo’n
mooi kerkgebouw in
het midden van ons
dorp’. De protestantse
gemeente en het
geloof heeft voor mij
o.a. een verbindende
functie waar je
steun en kracht uit
kan halen. Hopelijk
kunnen ze beiden
blijven bestaan.
Sinds vorig jaar
probeer ik de
gemeente te
ondersteunen
met de ﬁnanciële
administratie.

De Financiën
De kerk is een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een
plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen
betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid
bent of niet. Daarom is het hartverwarmend, dat ook dorpsgenoten voor
de kerk, het monument midden in ons dorp, een bijdrage geven. Daar zijn
we blij mee!
Om alles te kunnen betalen zijn we afhankelijk van de bijdragen van onze
leden. Het grootste gedeelte van de inkomsten komt uit pacht, opbrengst
rente en dividenduitkeringen. In 2019 hebben wij voor het 3e jaar te
maken met lagere inkomsten door een lagere pachtopbrengst (31% in drie
jaar) en minder inkomsten uit rente door het vrijvallen van in het verleden
vast gezette gelden.
In 2018 heeft u gezamenlijk ruim € 14.500,00 toegezegd voor de actie
kerkbalans. Hartelijk dank daarvoor!!
Het zou geweldig zijn als we dat bedrag dit jaar kunnen overtreffen!
De graﬁeken zijn een weergave van de begroting 2019 van het college van
kerkrentmeesters.

Kerkbalans/collecten/giften

Kosten gebouwen en gronden

Pachtopbrengsten/huren

Predikant/kerkelijk werkers

Opbrengst rente en dividenden

Kosten kerkdiensten

Subsidies

Verplichtingen PKN

Opbrengst acties

Beheer en fondsen

Totale inkomsten 2019 € 104.937

Totale uitgaven 2019 € 103.353

Belastingvoordeel:
Uw bijdrage Kerkbalans kunt u als gift opvoeren bij uw aangifte
inkomstenbelasting. Onze gemeente heeft een ANBI beschikking.
Nog meer belastingvoordeel hebt u als u een schenkingsovereenkomst
aangaat.
Informatie op onze website: www.kerksheerabtskerke.nl/kerkbalans
Nieuw
Rekeningnummer
IBAN NL67 RABO.0373.7147.26
t.n.v.
Protestantse Gemeente
‘s-Heer Abtskerke/Sinoutskerke

